Darbo užmokesčio fiksuotųjų
įkainių dydžių mokslinių tyrimų
projektuose nustatymo tyrimo
ataskaitos 2 priedas
(Pažymos dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo mokslinių tyrimų projektuose taikant fiksuotuosius įkainius forma)
PAŽYMA DĖL DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTUOSE TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS
___________________Nr._____
(data)

1. BENDROJI DALIS
Projekto duomenys

Projekto vykdytojo
rekvizitai

Projekto kodas
Projekto
pavadinimas
Pavadinimas
Teisinis statusas

Biudžetinė organizacija

Kodas

Ataskaitinis laikotarpis

nuo 2018-01-01

iki 2018-03-31

Tyrimo pobūdis

2. INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ, APSKAIČIUOTĄ TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas,
pavardė

Užsienio mokslininkas
(Taip/Ne)

1

2

3

1.

Vardenis Pavardenis

Taip

2.

Vardenė Pavardenė

Ne

Darbuotojo
Darbuotojo funkcijos Darbuotojo pareigybė
Darbo sutarties tipas priėmimo į nurodytą
projekte
projekte
pareigybę data

4
Aukštos
kvalifikacijos MT
vadovas
MT grupės narys

5

6

7

Darbuotojo
atleidimo iš
nurodytos
pareigybės data

Darbuotojo ligos
Projekto sutarties
Darbuotojo iki šio
Darbuotojo per valandų (už kurias
priede „Finansavimo Darbuotojui projekte
ataskaitinio
atskaitinį
moka darbdavys)
Iš viso valandų
sąlygos“
nustatytas 1 val.
laikotarpio
laikotarpį
bei papildomo
skaičius už kurias
darbuotojui projekte fiksuotasis įkainis,
deklaruotas ir
projekte dirbtų
poilsio laiko per
kompensuojama
numatytas darbo
EUR
apmokėtas
valandų skaičius atskaitinį laikotarpį
valandų skaičius
valandų skaičius
valandų skaičius*

8

9

10

11

12

13

Darbo užmokesčio,
taikant fiksuotąjį
įkainį, suma, EUR

14

15

12+13

10*14

Vyriausiasis mokslo
darbuotojas

Terminuota

12/3/2017

-

520

54.51

76

350

16

366

19950.66

Mokslo darbuotojas

Neterminuota

2/1/2018

-

86

9.42

0

42

0

42

395.64
0.00
0.00
0.00
0.00

Iš viso:

76.00

392.00

16.00

408.00

20346.30

* Pagal darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius apmokamo darbuotojo ligos ir papildomo poilsio laiko trukmė (valandomis) apskaičiuojama proporcingai nustatytam darbuotojo darbo projekte (dienos, savaitės) laikui, bet ne daugiau kaip 8 val/dieną. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui nustatyta 2 val. per dieną darbo trukmė (projekte), tinkamomis
finansuoti pagal fiksuotuosius įkainius ligos valandomis laikomos 2 val/per dieną (už tas ligos dienas, už kurias pašalpą moka darbdavys)

3. DEKLARACIJA
Pateikdami šią pažymą patvirtiname, kad joje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

(projekto vykdytojo / projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti).

(vardas, pavardė, parašas)

Aukšto lygio MT
MT
Taip
Ne
Biudžetinė organizacija
Nebiudžetinė organizacija
Aukštos kvalifikacijos MT vadovas
MT vadovas
MT grupės narys
Kitas MT vykdantis asmuo
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Mokslo darbuotojas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Specialistas, įgijęs aukštąjį universitetinį
išsilavinimą
Specialistas, įgijęs aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą (baigęs kolegiją)
Neterminuota
Terminuota

